
 درس نهم

 کدام عبارت درباره استفاده از نعمت های خداوند در دنیا صحیح است ؟ (1

 و استفاده نکردن از امکانات است . الف(کمال و ارزش انسان در بی توجهی به دنیا

 ب(کسب مال حالل و خرج کردن آن به همراه و روشی که دوست داریم . 

 ج(نعمت های و زیبایی هایی را که خداوند پدید آورده را بر خود حرام کنیم 

 د(راه رستگاری دنیا و آخرت استفاده درست از نعمت های الهی است .

  التی اخرج لعباده و الیطبات من الرزق( خدا چه کسانی را توبیخ می کند ؟با توجه به آیه )قل من حرم اهلل (2

 الف(نعمت هایی را که به دست می آورند و اسراف می کنند      ب(بی دلیل نعمت های خدا را بر خود حرام می کنند

 را انباشته می کنند ج(کسانی که از الگوهای وارداتی استفاده می کنند                 د(آنان که فقط اموال 

 دیدگاه دین الهی در مورد استفاده از نعمت ها چیست ؟ (3

 الف(استفاده بی مورد و زیاده روی در استفاده از نعمت ها

 ب(استفاده نکردن و محروم شدن از نعمت

 ج(استفاده کردن از نعمت ها در راه رسیدن به رستگاری

 د(استفاده کردن از نعمت ها فقط برای خوشگذرانی

 خداوند کدام گروه از افراد زیر را دوست ندارد ؟ (4

 الف(مصرف گرایان            ب(مبارزان            ج(استفاده کنندگان             د(کاربران

..................بیاشامید ولی » آیه شریفه زیر و ترجمه آن را کامل کنید : و کلو ....................والشرخوا ، إنه ................... المسرفین ،  (5

 .«...............زیرا خداوند ...............را دوست ندارد 

 دگاناسراف کنن –اسراف نکنید -افطارکنید –یحب  –الف(وصوموا 

 اسراف کنندگان  –اسراف نکنید -بخورید –یحب  –ب( واشربوا 

 اسراف کنندگان  –اسراف نکنید -افطارکنید –الیحب  –ج( وصوموا 

 اسراف کنندگان –اسراف نکنید -بخورید –الیحب  –د( واشربوا 



 کدام یک از گزینه های زیر یکی از راه های درمان مصرف گرایی است ؟ (6

 به زودی گران می شود            ب(خریدن هر چیزی که قیمت پایین داردالف(خریدن چیزی که 

 ج(بیش از مقدار نیاز خرید کردن                              د(به مقدار نیاز خرید کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


